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إـعداد
أستــــاذ الصحــــة النفسيــــة
كليــــة الرتبيــــة – جامعــــة بنهــــا
إذا كان المرء يعتبر نفسه هدية الخالق إلى هذا العالم ،فهذا شعور جيد بالنسبة له ،لكنه

بالتأكيد ليس كذلك لكل من هم من حوله .يعتقد كثيرون اليوم أنهم األجدر بكل شيء ،وينظرون

إلىىى ذوا هىىم نظىىر مبال ىان فيهىىا ،فيىىرون أنهىىم تسىىفون بالعظمىىة ،وأنهىىم مسىىت قون ألرف ى
النجاح ،وألفضل الشركاء وألعلى المناصب ،وعنىدما يسىمدمون اوا ى ال يىا نهىار هىذ الىذوا

رجىىا

المتضخمة ،فهل كان ذلك الشعور سياج أمان لهم ي مىيهم مىن السىقوي فىي اى ار ن االكتئىا
سنوا

ىىل األ

عمرهم الالحقة وي فزهم لت قيق و عا

فىي

فاؤلية ،أم أنىه نرجسىية ببيثىة جعلىل اللبا ىة اىل

والكياسىىة علىىى رأة ايمىىة قويلىىة ىىنقا مجتمعا نىىا ال د ثىىة ،فلىىم يعىىد للتوا ى مكىىان
والخضىو والتبييىة أن سىم أو ىذكر أن فالنىان جىد مختلى

مميز ،ال أصبح م ار فان لم و الىذا
ومميز عن غير  ،و رى الجمي نش ل بإاراز إمكانا ه وجوانب و ه ،وي تىاج كىل واحىد أن ىذكر
اآلبرين كل وم أنه إنسان مثلهم يست ق التقد ر والمكانة األفضل.

كلنا ن تاج إلى أن نكون نرجسيين كىى يمكننىا مواجهىة العىالم الخىارجى و قيىق النجىاح،

إال أنىىه بىىيي رحيى حيىىا نتهىىى النرجسىىية السىىوية و بىىدأ النرجسىىية المر ىىية التىىى لعىىب و ار غيىىر

مناسب فى عامل الفر م مشكال

ال يا .

و د غدا سعى المرء اليوم إلى الوغ الهوية ال ل ب ثه عنها أكثر صعوبة مىن ذ

فهىىو م تىىاج إلىىى جماعىىة ويىىة متماسىىكة

بىل،

ىيي بىىه و دعمىىه ،لكنىىه تخبمىىه يىىا ار مختلفىىة ،اىىل

وجماعىىا جىىد متمرفىىة فىىرض عليىىه ى وقان زيىىد عليهىىا ممالىىب أنىىا العليىىا ،و و عىىا
اوجو االستقاللية ومواجهىة الوا ى والتىي كىون جديىة أو ىمنية غيىر مباشىر كونهىا شىب لىدى

الوالىىد ن أنفسىىهم حاجىىا

الوالىىد ن

نرجسىىية فىىي مسىىار تخفى

الفىىر انج ارحى ىان نرجس ىىيان ،ويخب ىىر الض ىىع

شىىيئا فشىىيئان مىىن الىىدعم الوالىىد  ،وهنىىا واجىىه

ف ىىي مواجه ىىة بي ىىاال

است قاقية الذا  ،ويعاني من عدم االنسجام اين الذا

الق ىىو أو الق ىىدر الكلي ىىة ،ومش ىىاعر

الوا يية والذا

المثالية ،وكل ذلك يجعله
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األكثىىر عر ىىه لةصىىابة باالكتئىىا  ،ورغىىم أن االكتئىىا
بال ارش ىىد ن ،ف ىىإن االكتئ ىىا

لىىيس أكثىىر انتشىىا انر اىىين المىراهقين مقارنىىة
النفس ىىية األب ىىرى وس ىىوء

ل ىىدى المى ىراهقين أكث ىىر ار باقى ىان باال ىىمرابا

استخدام العقا ير و عاقي المخد ار واالنت ار.

يكر النرجسيون شىكوكهم إزاء اسىت قاقية ذوا هىم ويكرهىون علقهىم البىايس بمسىا ر المىد

النرجسى فى حيا هم ،وكل ذلك يكون سببان في سلوكيا
ذ المبيعة النرجسية ،وينقلبون بإ ار عاجز إلى سلوكيا

دمير الذا

التي قو هم إلىى االكتئىا

هزيمىة الىذا

اىل و ىدميرها ،حيقىو ون

سىىيا ار هم اتهىىور ،ويسىىيئون اسىىتخدام األ ويىىة والعقىىا ير ،و ىىد اليمكىىنهم و ى حىىد الكتئىىااهم إال أن
يضعوا حدا ل يا هم ،وبدالن من
شىىكيل هويىىة متعاومىىة وذا

قيق الذا

المثالية قو هم كل الض وي والت ديا

متعاليىىة ،اينمىىا عىىوزهم الىىذا

السابقة إلى

المتزنىىة ومهىىا ار التعبيىىر عىىن الىىذا

التي ساعدهم على نظيم عال ا هم باآلبرين والتي ضمر على ن و شتتي.
االبتالفىىا

ختلى ى ى

األعى ى ىراض االكتئااي ى ىىة ل ى ىىدى المى ى ىراهقين عنه ى ىىا ل ى ىىدى ال ارش ى ىىد ن ،وهن ى ىىا بعى ى ى

أو الفىىروق القليلىىة و ن اىىد

متما لىىة فىىي ال ىىالتين ،ظهىىر األع ىراض االكتئاايىىة لىىدى

المى ىراهقين عل ىىى ص ىىور غي ىىر كالس ىىيكية ،حيكون ىىون كس ىىالى سى ىريعي الش ىىعور بالمل ىىل ،منخفض ىىي

الدافيية ،تسربون مىن الد ارسىة وينخرقىون مبىدييان فىي سىلوكيا
و شوش الهوية ،ومن قد ر ذا

من رفىة ،ويعىانون مىن ا ىم ار

هش يسهل سمه عند أول مواجهة م التوجيه والنقد.

وألننىىا وعلىىى المىىدى المويىىل نفهىىم االكتئىىا

باعتبىىار ا ىىمرابان كلي ىان متجانس ىان إال أنن ىا فىىي

وء ما سبقل اإلشار إليه الاد أن نعرض لألساة النرجسي في االكتئا  ،ولألبعا والمكونىا
النرجسية في االكتئا

إن تبى مسىىا ار

وللشعور بالخز كجانب أساسي من جوانب ال يا واال م ار النفسي.
مىىور االكتئىىا

مى م ارعىىا العوامىىل الذا يىىة والبيئيىىة يكشى

جمي ى هىىذ المسىىا ار إلىىى جىىروح نرجسىىية أو لنقىىل صىىدما
الذ

عىىن انتهىىاء

نرجسىىية وامهىىا االنج ىراح النرجس ىى

ركه مشىاعر العجىز والخلىل ولىيس مشىاعر الىذنب ،ومىن هنىا يمكننىا القىول فىي االكتئىا

 .....هنا

ايمان ا م ار في مجال النرجسية.

نعم  ،...فضي النرجسية إلى االكتئا

حيا التوحد النرجسي م المو و المفقو وما

تر ب على ذلك من شعور بالخواء الدابلي النا ج عن هذا الفقد ،وحيا االنكسار النرجسىي ومىا

يساحبه من نرجسية نمو علىى ملعىا
نرجسية ذا

قبيعة ترجم ايمان حاجة الفر ال وممالبته أن يكىون ايمىان م بوبىان ي ظىى بىاحترام

الىىذا  ،وهىىي ذا
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الىوغ قىد ر الىذا

واالنىدماج والتوحىد مى مثىال األنىا،

جىىذور بىىل إنسىىالية توحىىد فيه ىا الىىذا

م ى المو ىىو مسىىتهدفة السىىيمر عليىىه
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كليىان ،ويظىىل الب ىىا عىىن مث ىال المو ىىو وال سىىد المت از ىىد إزاء الخسىىايا المثاليىىة حيىىه ترجمىىان
إلى شعور باال مها من بالل التوحد االسقاقي.
هنا كون الو فة  ......أهو اكتئا

النرجسية أم نرجسية االكتئا

هنىىا كىىون الو ف ىة لنلقىىي الضىىوء علىىى الفىىرق اىىين مكونىىا
رجى إلىىى أو سىىتند إلىىى الشىىعور بالىىذنب ،وبىىين االكتئىىا
النرجس ىىيةل ال ىىذ
االكتئىىا

كمى ىه ميكانيزم ىىا

؟

النرجسىىية فىىي االكتئىىا

والتىىي

العميىىق فىىى النرجسىىية األولىىى ئاكتئىىا

أولي ىىة جعل ىىه مختلفى ىان م ىىن حي ىىا ه ىىو اكتئ ىىا

ع ىىن أش ىىكال

و سسىىس لىىه بالمقىىام األول مشىىاعر الخىىز ويكىىون علىىى رجىىة عاليىىة مىىن ال ىىد والشىىد ،

وذلك لكي تم التعامل معه بمريقة ماليمة وبخاصة في مرحلة المراهقة.
اىىين نرجسىىية االكتئىىا

التىىي ي ركهىىا الشىىعور بالىىذنب الىىذ يسىىتثير اىىدور مي ىوالن ا ترااي ىة،

وير بي بكل ماال يجب على الفر فعله اينما هو ام به فعالن ،وبين اكتئا

النرجسية الذ ي ركه

الشعور بالخز الذ يستثير ادور ميوالن جنبية ،ويتعلق بكل ما يجب علىى الفىر فعلىه اينمىا هىو

لم يفعله في األساة يكون الدور البيني الوسيي للشعور بالذنب والشعور بالخز .
إن النرجسية سوية عقالنية إيجااية ومنملق أولي لت قيق الىذا
فىىي حىىب الىىذا

أو فىىي عىىذ بها حيكىىون الكى

ولكنهىا ىد كىون مبال ىة

واإلحبىىاي ،إن النرجسىى ي ىىرق فىىي االكتئىىا

عنىىدما

يشعر انرجسيته ويىرى فىي ذا ىه الكمىال وال يجىد ذلىك منعكسىان فىي عيىون اآلبىرين ،و بلهىا يسىا

بىىالقلق والتهد ىىد والخ ىىو  ،وي ىىاول ف ىىرض الس ىىيا واالسىىتبقاء عل ىىى ش ىىعور القىىو  ،و ىىد يس ىىتخدم
الع ىىدوان ف ىىي ذل ىىك أو ىىد يك ىىون ع ىىدوانيان بالفع ىىل وهجوميى ىان ا ىىل و ىىدميريان وبخاص ىىة عن ىىدما يظه ىىر
االنجراح النرجسي في انش ال أكبر بالذا
مثل حيه انش اال

ي ركه الشعور بالذنب ،وهنا يظهر نو من االكتئا

الفشل وابتالل الشعور باالستقاللية واست قاقية الذا

ضايا أساسية.

فعنىىدما يكىىون الشىىخا نرجسىىيان فإنىىه ريىىد كىىل شىىيء لكنىىه ال يسىىتمي الىىوغ ذلىىك ،وهىىذا

الشىىعور بالضىىع

وعىىدم القىىدر علىىى المواجهىىة أو حتىىى التعىىايش يسىىتثير أيضىان الشىىعور بال ضىىب

أحيانان وال قىد أحيانىان إزاء مىن يملكىون جميى مىاال يسىتمي هىو الوغىه ،ومىا اىين جاهىل أو إهمىال
الىىذا

الوا ييىىة لسىىالح صىىور أو بيىىال يجىىب ايم ىان الىىدفا عنىىه ،وبىىين حاجىىة ايمىىة إلىىى أكيىىد

بىىارجي مسىىتمر للشىىعور باالسىىت قاقية ولىىد اىىل تفجىىر مشىىاعر االكتئىىا  ،ويزيىىد األمىىر سىىوءان أن
واجه الفر مشكلة في مجال عمله ،أو نهار عال ة عاقفية يعتبرها مد ا نرجسيان لذا ه.
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والخو

أم ىىا إذا كان ىىل االنشى ى اال

مر بم ىىة بمش ىىاعر الوح ىىد النفس ىىية ومش ىىاعر الفق ىىد والهج ىىر،

من المزيد من الفقد والهجر أو التخلي ،فهذا هو االكتئا

الدعم من اآلبرين واستخدام ميكانيزما

وعدم در على

اإلعتما ى حيىا ال اجىة إلىى

أولية ادايية للتأكيد على هذا الدعم في سىلب وجمىو ،

مل االحباي ،وحقد جا اآلبرين و جا جمي ما يملكون.

يكتئب النرجسيون ألن ما بدونه من فظاوة وغير وشعور بالعظمة والتعالى يفسىد علىيهم

عال ىىا هم ب ىىاآلبرين وينته ىىى اه ىىم إل ىىى حال ىىة م ىىن الوح ىىد تقمى ى فيه ىىا عال ىىا هم ،في ىىنف

ع ىىنهم

اآلبرون ون ال سول على االهتمام الذى يملبونه وما ،وب ير المثالية التى جسد انشى اال هم
ب ىىالقو غي ىىر الم ىىدو  ،والث ىىرو والجم ىىال والمكان ىىة ،يكتئب ىىون ألنه ىىم رفض ىىون إال أن يكونى ىوا ل ىىك
السىىور أو ىىل اللوحىىة الفنيىىة المكتملىىة ،وبىىدال مىىن التعبيىىر عىىن

ىىعفهم ونقسىىهم والتس ىريح بىىه،

ومىىن ىىم قلىىب المسىىاعد  ،فىىإنهم نكفىىأون علىىى ذوا هىىم إلىىى ألىىم وف ىراغ وشىىعور بعىىدم االسىىت قاق،
ولسان حالهم يقول أرف

المساعد وأ منى الشفاء والعاحية.

هذا الفشل في الوغ األهدا

بلغ مدا  ،و ختلي حيه انفعاال

النرجسية تر ب عليه شعور الخز والمهانة والعار ،شعور

ال ر ة واللوعة واليأة ،شعور غير م تمل ،مسكو عنه ،يقو

كلينيكيىىا إلىىى فقىىدان مىىاء الوجىىه وفقىىدان الك ارمىىة ،والعجىىز واالن مىىاي ،ويىىس ر ذلىىك علىىى الناحيىىة
الس ية للفر ويتكرر الفشل في االستجابة للعالج النفسي ،ويقو األمر إلى عوا ب وبيمىة منهىا

االلتجاء إلى العن
يكون إزاء الذا

وار كا

الجرايم ،أو م اولة إ ذاء الذا

واالنت ىار ،ويكىون ال ضىب أشىد مىا

غير المست قة ،التىي عوزهىا الميمىة ويعوزهىا التقىد ر ،ويسىاحبه رفبىة الفىر فىي

االبتباء ال في االبتفىاء والتالشىي ،ويمكىن أن يسىير فىي مسىا ار بارانويديىة وأعىراض ا ىم ار

في الجهاز العسبي.

إن التعامىىل مى األشىىخاج النرجسىىيين تملىىب صىىب ار وروحىىا مرحىىة و عاقفىىا ألنهىىم أنىىاة

يشىىت لون علىىى ذوا هىىم مىىن الىىدابل ،فتىراهم لعبىىون ور الضى ية ويسىىتخدمون ذلىىك وسىىيلة لكسىىب

السراعا  ،وبذلك نجد أنفسنا نعامل أشخاصا متعبين ثيرون الشفقة من أجل استعا الممأنينىة
و هدية الس ار  ،يستنفذون جهدنا ألننىا لسىنا ايمىا األفضىل بمىا يكفىى لنكىون علىى ىدم وسىاق مى
معا يرهم المثالية وعظمتهم التى فشل كل العالم فى قد رها.

وبىىين القلىىق واالكتئىىا  ،واألعىراض السيكوسىىوما ية وأعىراض الوسىواة القهىىر  ،والكماليىىة

المر ىىية ،والجمىىو  ،والميىىل للتجنىىب ،والسىىلبية فىىي مواجهىىة الت ىىديا
الكش
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عن الذا  ،وقلب ايم لل ب والىد ء والىتفهم ،وحىرج علىى التسىامح والتسىالح والفهىم،
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اين كل ذلك تخبي أاناؤنا وشباانا ،ويظل كل انجىاز ي ققونىه ايمىان نقسىه شىيء ،يجتهىدون اىل
ويتفانون إلى حد ميم كل هد بعد النجاح في الوغه أحيانا ،ي اولون ىبي الوا ى والسىيمر
عليىىه ،يسىىب ون عىىدوانيين ،و ىىد ي قىىدون علىىى النىىاج ين ،ويسىىب ون سىىلميين م بىىين للقىىو اىىل

والعن  ،غا بون ايمان رغم أنىه غضىب نىرجس نمىو علىى عىاق
الشىىعور بىىال زن الشىىد د ،ي ىىاولون الوصىىول إلىىى النضىىج ون اعتما يىىة ،يقىىدمون علىىى الت ىىدى
مى الىذا

يسىل إلىى حىد

أحيانان وأحيانان ال بالون ،ي جمون أحيانىان عىن المشىاركة فىي أ أنشىمة ،وأحيانىان أبىرى ي ممىون
كل يد ويتخمون كل حاجز.
االكتئ ىىا

هىىل نعىىر كيى
م ىىن اكتئ ىىا

نفسىىر كىىل ذلىىك ،هىىل يمكىىن أن ت سىىن كىىل ذلىىك ،هىىل يمكىىن أن ت ىىول

نرجس ىىي إل ىىى اكتئ ىىا

وا م ار عال ا ه ون ركيز أولي على الذا

رك ىىه ا ارك ىىا

الف ىىر لخس ىىار ه المعنوي ىىة والما ي ىىة

وحزنها الشد د.

إنهىىا عىىو فىىي النهايىىة أن نأبىىذ ايىىد أاناينىىا وشىىركاء حيا نىىا اىىل وأنفسىىنا ،وأن نفهىىم حميقىىة

اكتئااهم كي نفهم كي

يمكن التدبل و نقاذ ما يمكن إنقاذ في الو ل المناسب.
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